
 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 

відбувся в регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 26.11.2015, 

переможцем визначено: 

 

1.Приватне підприємство „Дніпротех і Ко” на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: частини коридору № 153 першого поверху головного корпусу  (Літ. А-3-4;А3-2; 

А4; А5), загальною площею 2,00 кв. м., що перебуває на балансі Запорізького 

національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 64. 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: спеціального  майданчика 

для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів № 11, загальною площею 

546,3 кв. м., частини паркану № 1 (довжиною 14,7 м, площею 19,8 кв. м.), воріт № 3 

(площею 13,9 кв. м.), паркану № 4 (площею 35,3 кв. м.), частини паркану № 5 (довжиною 

78,3 м, площею 187,9 кв.м.), хвіртки № 6 (площею 2,4 кв. м.), що перебувають на балансі 

Василівського районного відділу ГУМВС України в Запорізькій області. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Василівка,   вул. Ліхачова, 2. 

3. Перевая Володимира Сергійовича  на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди: вбудованого нежитлового приміщення № 64, першого поверху п’ятиповерхової 

адміністративної будівлі (Літ. А-5), реєстровий номер 01038818.1.АAАБЕЕ286, загальною 

площею 31,50 кв. м., що перебуває на балансі Запорізького обласного управління водних 

ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки:  м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105. 

4. Фізичну особу – підприємця Жуган  Віру Станіславівну  на виконання робіт з 

оцінки об’єкта оренди: вбудованих нежитлових приміщень з № 19 по № 36 включно 

першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-9, інв. № 5000/1/250, ганок Літ. а2, площею 

11,02 кв. м.), реєстровий номер 24584661.221.ЛОУЖЦП1834, загальною площею 205,72  

кв. м. , що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу „Запорізька АЕС”. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,  м. Енергодар, вул. Будівельників,             

25- Б. 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю „Національна експертно – 

правова група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових  приміщень № 

№ 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 21, першого поверху будівлі, загальною площею 268,5 кв. м, що 

перебувають на балансі Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної 

інженерної академії. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя,  вул. Мінська, 10. 

 

 

 

 


